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 كلمة رئيس اجلامعة

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 واليتوالندوات العلمية وورش العمل، رات ادلؤمتك العلمية ادلناشط وتشجيع دعم طارإ يف      

 على استمراريتها؛ احلفاظو  اليت تسعى إىل إرسائها الرئيسة مهامها إحدى أهنا اجلامعة ترى
التعليمية إميااًن منها  العلمية هبذه ادلناشطمنذ أتسيسها على االىتمام اجلامعة دأبت عليو 
إدراكاً اليت أولتها اجلامعة اىتمامًا خاصًا ، تها، ومن أىم ىذه ادلناشط ادلؤمترات العلميةأبمهي

منهجية  حيث أصبحت ،يف حتقيق التقدم والتطور احلضاري واستمراريتوفاعليتها منها مبدى 
م هبا يف ادلؤسسات األكادميية ومراكز ساليب القيام بو من األمور ادلسل  أالبحث العلمي و 

يفتح آفاقاً  البحوث، وعالوة على ما حيققو البحث العلمي من منافع للمجتمع اإلنساين فإنو
؛ ممّا ُيسهم يف حتسُت مهاراتو الفكرية والثقافية واالجتماعية ؛معرفيًة جديدًة أمام الباحث

 إحدى وتنظيم اجلامعة برعاية التخصصية ت العلميةراادلؤمت من عدًدا معةولذلك عقدت اجلا
وكان لكلية اآلداب نصيب األسد، إذ نضمت فيما مضى ستة مؤمترات علمية،  الكليات،

، "(االجتاهات والتداعيات"التغريات ادلناخية يف ليبيا )واليوم تعقد مؤمترىا السابع بعنوان 
 اجلغرافيا ابلكلية.والذي ينظمو ويشرف عليو قسم 

زلور اىتمام إن  موضوع التغَتات ادلناخية من ادلوضوعات ادلهمة اليت أصبحت 
ادلنظمات الدولية وعلى رأسها األمم ادلتحدة، واذليئة احلكومية الدولية ادلعنية بتغَت ادلناخ 

(IPCC بشكل خاص؛ وذلك ألمهيتها يف صناعة القرار الدويل بعد أن كانت حبيسة )
ناخ من جهود ضخمة تتبلور يف األر 

ُ
وقة العلمية، وما تقوم بو األمم ادلتحدة وبرانرلها ادلعٍت ابدل

دولة كان آخرىا  922عقد اتفاقيات دولية ومؤمترات سنوية بشأن تغَت ادلناخ ومبشاركة حنو 
((COP27  م( بشرم الشيخ جبمهورية مصر 9299الذي ُعقد يف الشهر ادلاضي )نوفمرب

التغَت ادلناخي من أبرز ادلشكالت اليت تسعى مجيع دول العامل  خَت دليٍل على أن  ذلو  العربية
 .للحد من آاثرىا دلا ذلا من تداعيات خطرة على النظم البيئية واألنشطة البشرية
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فإننا  "(االجتاهات والتداعيات"التغريات ادلناخية يف ليبيا )إذ نبارك انعقاد مؤمتر وحنن 

العلمية  اناللج نتقدم ابلشكر إىل الُبح اث ادلشاركُت ببحوثهم القّيمة من أجل إثراء ادلوضوع، كما نشكر
أسهمت يف  اليت كافة اجلهاتواكبت جتهيزاتو األولية إىل حلظة االنعقاد، كما حنيي  اليت و التحضَتية للمؤمتر، و 

 .ىذا ادلؤمتر العلمي إجناح
النعقاد ادلؤمترات والندوات العلمية اذلادفة اليت حاضنة جامعة سرت ترحب أبن تكون  فإن   .ختاًما.و 

 .ليبيامستقبل وطننا احلبيب تسهم يف بناء 
 

 وسدد ُخطاكموفقكم هللا 
 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاتو

 
 د. سليمان مفتاح الشاطر

 رئيس جامعة سرت
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 كلمة اللجهة العلمية:

 

 بسم هللا، احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آلو وصحبو ومن وااله، وبعد:
فموضوع ىذا ادلؤمتر ىو الشغل الشاغل للمختصُت، واالىتمام احلاضر للمتابعُت؛  

ألن  التغَت ادلناخي ىو السبب الرئيس يف التغَت الفعلي لكثَت من مسارات احلياة يف شىت 
نواحيها، خاصة يف دولة مثل ليبيا، حيث  أن  األنشطة البشرية غَت مرشدة والنظم البيئية 

ن لزامًا معرفة االجتاىات مث التداعيات للتغَتات ادلناخية حىت يتسٌت ىش ة؛ لذلك كا
 االستعداد لكل ما ىو مرتقب أو متوقع، وىذا ما هتدف إليو زلاور ادلؤمتر، وقد جاءت على

 النحو اآليت:
 : اجتاىات التغَتات ادلناخية يف ليبيا.احملور األول
 آاثر األنشطة البشرية على التغَتات ادلناخية. احملور الثاين:

 تداعيات التغَتات ادلناخية. احملور الثالث:
 اسًتاتيجيات التكي ف مع التغَت ادلناخي. احملور الرابع:

قدمة لل جنة العلمية مثانية وثالثُت ملخصاً، وعدد األحباث 
ُ
وقد بلغ عدد ادللخصات ادل
دلقبول منها أربعة عشر حبثًا وفقًا للمعايَت العلمية والفنية ادلرسلة مخَس وعشرين حبثاً، عدد ا

 اليت اعتمدهتا اللجنة العلمية. 
      ومن ابب االعًتاف ابدلعروف، وإرجاع الفضل إىل أىلو، فإن اللجنة العلمية
      تتقدم بوافر الشكر والتقدير واالحًتام وعظيم االمتنان جلامعة سرت متمثلة يف السيد:

وكيل اجلامعة للشؤون  أ. د. الطيب دمحم القيبرئيس اجلامعة، و ان مفتاح الشاطر د. سليم
    ،مدير إدارة الدراسات العليا والتدريب ابجلامعة أ. د حسني مسعود أبومدينةالعلمية، و 

رئيس قسم  أ. مجعة دمحم الغنايعميد كلية اآلداب، و  د. إمساعيل فرج عبد الناصرو 
اللجنة التحضرية، وكل من أسهم معهم يف ىذا  سادة رئيس وأعضاءاجلغرافيا، وكذلك ال

 العمل الكبَت.
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جندد ذلم الشكر والتقدير الحتضاهنم ىذا ادلؤمتر، والعمل على جناحو على ىذا النحو 

 ادلتميز الرائع.
 
ُ
تقدمي ما إىل قدمة يف ىذا ادلؤمتر وتتطلع اللجنة العلمية من خالل البحوث الرصينة ادل

 .النفع واخلَت لبالدانفيو 
 
 

 أ. د. أنور فتح اهلل إمساعيل

 رئيس اللجهة العلمية
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 امللخص:
إىل تقصة  مةدا البذبةذب والبغةا ا اوةاه وسةراية الةرحح السةيمية اقلةيم فة ان  الدراسةة هذه دفهت

(، اايبمةةدت الدراسةةة ايلةةت بيةةا ت 0201 – 1981الةةذي غشةةغز اجلةة يب اجلغةةول الغةةرل لليبيةةا  ةة ل ال ةة ة  
غةةةا   اطا ةةةز بيبيعةةةة الةةةرحح السةةةيمية  ةغيقةةةة،  يةةة  

 
أربةةةط تيةةةات ا اإلقلةةةيم لر ةةةد ماملةةةرات البغةةةا اة

ةةةةةق    – 0220ال ةةةةة ة ال)انيةةةةةة ( و 0221 – 1981ىل ف تةةةةةىل ا وىل مت البيةةةةةا ت  سةةةةةم اةةةةةةدة ال مغيةةةةةة إس  
(، وتو لت الدراسة من حتليز بيا ت اواه الةرحح  طيةات بعةد تيبيةا معادلةة البغةا ا االوةاه إىل 0201

ل)انيةةةة، كمةةةا أن اوةةةاه الةةةرحح السةةةغوي أن اواهةةةات الةةةرحح كانةةةت أك)ةةةر تغةةةاام ا ال ةةة ة ا وىل مقارنةةة   ل ةةة ة ا
% وهةو أايلةت معةدل تغةا ملة دت  8908درجة ا تية مرزق وبغسةبة 0202السائد تغا بىل ال  تىل مبقدار 

% 0200درجةةة بغسةةبة 1208% وا غةةات 1208درجةةة بغسةةبة 804اةغيقةةة، وأدت تغةةا كةةان مبميةةة سةةب ا 
راسةةة البيةةا ت اليوميةةة لسةةراية الةةرحح السةةيمية %0 كمةةا ات ةة  مةةن د1806درجةةات بغسةةبة  6وتيةةة بةةراك 

وجةةود تبةةاغن موةةاين وزمةةاين ا تةةردد سةةرايات الةةرحح ا ايلةةت وا دت  ةة ل السةةغة الوا ةةدة وبوةةز تيةةة وايلةةت 
سغة، كذلك تبةىل مةن نبةائل الدراسةة أن معةدالت سةراية الةرحح السةغوغة  ة ل اةةدا مةن ا مةس  82مدا 

ماملةرام ايلةت مةدا   ةاوةاه وةو ال اجةط الغسةل بوةز اطيةات، ا)ةز نبائ إىل العشر سةغوات ا  ةاة ملة دت ا
غا يةةة الةةت 

 
 ةةدوث تغةةا بيبيعةةة اوةةاه وسةةراية الةةرحح السةةيمية  ةغيقةةة والةةت ري توةةن مبعةة ل ايةةن البغةةاات اة

غاخ ا  را ا اطييىل اإلطرأت ايلت ايغا 
 
 قليم  والعاة 0 ر اة
 0الرحح اقليم ف ان ،ا  البغا اةغ: الكلمات املفتاحية
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Abstract 
   The paper aimed to investigate the extent of fluctuation and 

change in the direction and speed of surface winds in the Fezzan 

region, which occupies the southwestern part of Libya during the 

period (1981 - 2021). From the analysis of wind direction data at 

the stations after applying the equation of change in direction, the 

study concluded that wind directions were more variable in the 

first period compared to the second period, and the wind direction 

The prevailing annual change between the two periods increased 

by 20.5 degrees in Murzuq station and by 49.8%, which is the 

highest rate of change witnessed in the region, and the lowest 

change was in Sabha station by 4.3 degrees by 10.4% and in Ghat 

10.4 degrees by 25.2% and Brak station 6 degrees by 14.6%. It 

also became clear from the study of daily data of surface wind 

speed that there is a spatial and temporal variation in the frequency 

of the highest and lowest wind speeds during one year and in each 

station and over a period of 40 years. Towards a relative decline in 

all stations, the results of the paper represent an indication of the 

extent to which a change occurred in the nature of the direction 

and speed of surface winds in the region, which was not isolated 

from the climatic changes that occurred on other climatic elements 

in the regional and global oceans. 

Keywords: Climate change, Winds in Fezzan Province. 
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 :مقدمة
غا   ايلت تغاول البغا ا درجة اطرارة أو

 
تببط معدل  ال تقبصر دراسة ور د البغا اة

العغا ةةةر كماملةةةرات ايلةةةت  ةةةدوث البغةةةا ذو ن اجلليةةةد ا اةغةةةاطا اةب مةةةدة رغةةةم أ يةةةة هةةةذه 
غاخ، بز ديوةن أن بيبي

 
عة اطال، وأغ ام لبأثاها ايلت موو ت الغظام البيئ  و ا ة ايغا ر اة

غةاخ ا  ةرا جانةم م ةم ةعرفةة مةدا البذبةذب والبغةا 
 
غشوز ر د وتببط البغا ا ايغا ر اة

غةةاخ مبمعةةة كمغظومةةة ،  يةة  تعمةةز ايغا ةةةاطا ةةز بقيم ةةا و صائصةة ا اةعروفةةة والسةةائد
 
ر اة

وا دة بع قات أتثا مببادلة وأي تغا ا أ دا هذه العغا ر سةي تم ايلية  ر ر ايلةت بقيةة 
غةاخ السةائد0 وقةد جةايبت هةذه الورقةة لبببةط  العغا ر و لبةا  تغةا أو

 
تذبةذب ا طبيعةة  ةمل اة

مرايب الوربا والت تعد ور د البغا ا الرحح السيمية اقليم ف ان الذي غشغز ج يب من الص
والعوا ف الغبارغة  ةمصدر لبشوز الوبز اهلوائية القارغة اجلافة، كما تعد مصدر للرحح اطار 

اةبوسةةةمل وغصةةةز إىل  فرغقيةةةا بةةةز وغعةةةرب البمةةةرأأتثاهةةةا اةغةةةاطا السةةةا لية بشةةةمال الةةةت غبعةةةدا 
توزغةةةط الوسةةةم  ةليةةةرأو ا سةةةرايب ا غةةةادي إىل تغةةةا ا  أورو ، أن البغةةةا ا اواهةةةات الةةةرحح

 ر يةةط أملةةوال الب يةةال والعدغةةد مةةن اآلاطةةراري ونقةةز وتوزغةةط الرطوبةةة اجلوغةةة والبةةأثا ايلةةت م
ا  ةةرا، لةةذا ا)ةةز دراسةةة البغةةاات ا اوةةاه وسةةراية الةةرحح ايغصةةر أساسةة  ا جانةةم ر ةةد 

غا ية0          
 
 البغاات اة

 : ــ مشكلة الدراسة
  -ية: تَثم  ياغة مشولة الدراسة ا البساؤالت اآل

ما مدا البغا ا اواهات الرحح السيمية ايلت مدا الش ور والسغوات اقليم ف ان؟ وما  -
غا ية ا اإلطار اإلأتثا 

 
 قليم  ايلت الرحح  ةغيقة؟البغاات اة

 ما مدا البغا ا سراية الرحح السيمية ايلت مدا الش ور والسغوات اقليم ف ان؟  -
هز س لت قياسات الرحح اليومية قيمام مبيرفة  لغسبة ةعدالهتا؟ وكيف تبوزع هذه القيم  -

 ايقود اةاضية؟ ةاليومية ايلت أمل ر السغة   ل ا ربع
 :ــ فروضها

ا نظمة ال غيية ايلت اةسبوا  العغا ر اجلوغة و ا ةالبذبذب ا بعض  غادي البغا أو -
 قليم  إىل البأثا والبغا ا اواهات وسراية الرحح مبغيقة الدراسة0اإل
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س لت قياسات الرحح قيمام مبيرفة  ا يا م وو ال حدة وا يا م أ را وو الغقصان(  -
وزغط هذه القيم مبميات مغيقة مقارن  مبعدالهتا السائدة   ل ف ة الدراسة، كما غبباغن ت

 الدراسة زمغيام وموانيام0
 ــ أهدافها:

 1981هتدف الدراسة إىل تقص  مدا البغا ا اواه وسراية الرحح السيمية لل  ة 
غا ية ايلي ا02010 –

 
 (، ور د أثر البغاات اة

  سباب اختيار املوضوع:أــ 
غا   ا اواهات وسراية الرحح جايب ا بيار هذا اةوضوع للوقوف ايلت البغا 

 
اة

غا ية اإلقليمية  ،السيمية مبميات إقليم ف ان  جبغوب غرب ليبيا(
 
ومدا أتثرها  لبغاات اة

غاخ أو
 
 .ايلت البيئة والعاةية اةعا رة، وذلك ةا للرحح من أ ر سوايبم ايلت ايغا ر اة

   ــ حدودها: 
 0028 9م00 6م1و   0021 7م02 6م2ط مغيقة الدراسة فلويام بىل دائريت ايرض قت

، حيدها من الشمال جبز ملةةةةةةةةرقام  0129 2م01 1م2و 0229 4م01 7م2مشاالم وبىل  ي  طول
اطساونة والقرقف ومن اجلغوب اطدود الدولية مط دولت تشاد والغي ر ومن الشرق جبال 

  (10   رغية ،السودة واهلروج الربكانية، ومن الغرب اطدود الليبية اجل ائرغة
غا ية الت سبعبمد ايلي 

 
ا الدراسة وغبم)ز اجملال ال مين ا ال  ة الت تغيي ا البيا ت اة

أما  دودها اةوضوايية ف   تبغاول  لدراسة  (02010 -1981سغة   82 وه  تصز إىل
غا   ا ايغصر الرحح  اواه وسراية( ا إطار  دودها 

 
والبمليز والب سا مدا البغا اة

  0اةوانية
 ــ منهجيتها: 

َتم مط بيا ت الورقة من الوبم والدراسات السابقة، وبيا ت الرحح من تيات 
( وملبوة اةعلومات الدولية  االن نت( من 1   رغية( و 1اةخبارة  ةغيقة جدول  االر اد

غا ية إىل ف تىل موقط مشروع  البارو( البابط لوكالة  سا االمرغوية
 
، وقد قسمت البيا ت اة

( لر د مدا البغا وتس يز إجرايب 0201-0220( وال)انية  0221 -1981ا وىل  
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اةقارنة، واايبمدت ا ايرض ومغاقشة موضواي ا ايلت اةغ ل الو    البمليل  واةغ ل 
ز البيا ت:  صائية الت اسبخدمت لبمليالوم  واةغ ل اةقارن، ومن ابرز ا ساليم اال

غا   العام بشوز 
 
 وذج  غغوميال إلزالة البشوغش اين بيا ت سراية الرحح وإظ ار االواه اة
( لبمدغد ما إذا  Zواض ، ومعادلة تغا االواه لر د البغا ا اواهات الرحح، وا ببار 

 0 كان هغاك تغا ا معدالت سراية الرحح ايلت مدا السغوات

 وحدود منطقة الدراسة( موقع 1)خريطة 

 
 واسبغادام إىل مصلمة البخييمل العمراين طرابلسarc gis 0   سبخدام بر ملىلايمز البا ) املصدر:  
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 عتمدت الدراسة على بياانهتاا( احملطات اليت 1جدول)
 غات مرزق سبها براك احملطة

 02028 02026 07021 07048 دائرة العرض ش(
 12029 14022 18007 18012  مل اليول ق(
 690 78 840 422 االرت اع بة م

غا ية، طرابلس،  املصدر:
 
 02210اةرك  الوطين لألر اد اجلوغة، إدارة اةغاخ والعمليات اة

  :ــ املفاهيم واملصطلحات
غاخ   -

 
(: مصيل  ايام غشار ب  إىل كز أنواع وأ اط Climate Changeتغا اة

غاخ، ايلت أي مسبوا زمين و ي  وأملوال البعدغز واال ب فات الت
 
ديون أن حتدث ا اة

  Donaire, 2000, P 127)    ارج  سبم طبيع  أو بشري، دا ل  أو
غاخ   -

 
غاخ تبغا وتعود إىل معد (:Oscillationذبذبة اة

 
الهتا بىل سغة تعين أن ايغا ر اة

  (140، ص0229هبوط اين اةعدل  ايبد الراض ،   ر،  لصعود أوروأ را أوبىل ايقد و 
                    

 احملور االول:
 مؤشرات التغري يف اجتاهات الرايح الشهرية والسنوية مبحطات إقليم فزان

غعبرب االواه السائد للةرحح السةيمية هةو االوةاه ا ك)ةر توةرارام ا موةان مةا، وهبةوب 
من الوقت ترجط إىل العوامز غوون مبوا  م إذ حيدث تغيا ا االواه ل  ات معيغة  الرحح ال

غا يةةة ا  ةةرا، وحيةةدد اوةةاه الةةرحح  لغسةةبة لوةةز مغيقةةة  صةةائ  وطبيعةةة هةةذه 
 
اجلغرافيةةة واة

 الةةةرحح وذلةةةك تبعةةةام للمغةةةاطا الةةةت اةةةر فوق ةةةا قبةةةز و ةةةوهلا إىل تلةةةك اةغيقةةةة  الوكيةةةز، سةةةراج،
 (1080، ص1989

الشةمالية الشةرقية والشةرقية ا الةرحح  ةلة)مبهتةم مبميةات مغيقةة الدراسةة الشةرقيات م
واجلغوبيةةة الشةةرقية، وأك)رهةةا توةةرارام الشةةمالية الشةةرقية وهةة  تعةةد جةة يب مةةن الوبلةةة اهلوائيةةة القارغةةة 
الةةةت مصةةةدرها وسةةةمل وجغةةةوب أورو ، ولبغةةةاول ماملةةةرات البغةةةا ا اواهةةةات الةةةرحح مبميةةةات 

 :ةواه وفقام للصيغمغيقة الدراسة َتم اسبخدام معادلة البغا ا اال
(111×C=(bi/Y)) ،0(402، ص0219  اياجز، الوغاين 
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 القيمةةةة ا وىل  معامةةةز اوةةةاه العغصةةةر = bi،  = معةةةدل العغصةةةر اةةةةراد قياسةةة C يةةة  أن : 
 = مبوسةمل قيمةة العغصةر اةةةرادY ةعادلةة ايلةت الشةوز الةذي غبةىل الع قةةة ا ييةة للظةاهرة(، 

البغةا مةط االا ةاض ا قيمةة الظةاهرة  تل اةعادلة قد غوةون سةالم وهةو غةدل ايلةت و  0قياس 
 موجم مما غدل ايلت البغا مط زحدة  ا قيمة الظاهرة0 أو
  :ـ مؤشرات التغري يف معدالت اجتاهات الرايح الشهرية مبحطات إقليم فزان1

أ( لل ةة ة ا وىل مبميةةة بةةراك الواقعةةة مشةةال مغيقةةة الدراسةةة أن -1غب ةة  مةةن الشةةوز 
الشمالية الشرقية غسود ا سبعة مل ور من السةغة و بةدرجات لبل ةة، ا تورار هبوب الرحح 

 ةةىل غسةةود االوةةاه اجلغةةول الشةةرق  ا بةةس ملةة ور، وبلةةجت معةةدل البغةةا ا اواهةةات الةةرحح 
ب(  ةةةةدث تغةةةةا ا اوةةةةاه الةةةةرحح  ةةةة ل  -1وا ال ةةةة ة ال)انيةةةةة ملةةةةوز  ،(2018الشةةةة رغة 

ملة ور فقةمل ل وةاه  ةة مثانيةة ملة ور مقابةز أربعةا مل ر  ي  س لت الرحح الشمالية الشةرقي
أي أن معةدل البغةا ا  ،(0( جةدول -104اجلغول الشرق ، وبلجت معةدل البغةا هلةذه ال ة ة  

 اواه الرحح بىل الش ور ا ال  ة ال)انية غعد أقز مقارنة  لبغا ا ال  ة ا وىل0
غب ةةةةة  البسةةةةةاوي ا ايةةةةةدد ج(  – 1و لغسةةةةةبة طيةةةةةة سةةةةةب ا ا ال ةةةةة ة ا ول ملةةةةةوز  
 ة ةرا الةةت سة لت جغوبيةة ملةرقية بسةةبا ملة ر الةت سة لت االوةاه الشةةما  الشةرق  ايةن ا 

د(  – 1(، أمةا ال ة ة ال)انيةة ملةوز  000مغ ما، وبلجت معةدل البغةا هلةذه ال ة ة   مل ور لوز  
جلغةةوب ملةة ور ل وةةاه ا ةفيب ةة  أن االوةةاه الشةةما  الشةةرق  سةة ز مثانيةةة ملةة ور مقابةةز أربعةة

( أي أن معةةدول البغةةا 0( جةةدول 102وةةاه الةةرحح الشةةرق ، وبلةةجت معةةدل البغةةا الشةة ري ال
 هلذه ال  ة غعد أقز مقارنة  ل  ة ا وىل0

هةةةةةةة(  ةةةة ل ال ةةةة ة ا وىل غ  ةةةةح ظ ةةةةور اوةةةةاه الةةةةرحح  -1وا تيةةةةة مةةةةرزق ملةةةةوز 
وبلغةت قيمةة معةدل  ،كةذلكالشمالية الشرقية ا سبة ملة ور واجلغوبيةة الشةرقية ا سةبة ملة ور  

( وا ال  ة ال)انية و ز ايدد الش ور الت هتم في ا الرحح الشمالية الشةرقية -2008البغا  
وسةةة ز معةةةدل البغةةةا  ،و( -1ملةةةوز  ملةةة ور ةملةةة ور بيغمةةةا اجلغوبيةةةة الشةةةرقية بسةةة ةإىل سةةةبع

 ةةر ر ر و لبغةةا ا اوةةاه الةةرحح بةةىل ملةة( وغب ةة  مغةة  أن معةةدل ا-009الشةة ري هلةةذه ال ةة ة  
 لل  ة ا وىل كان أكرب من هذه ال  ة0
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ز( غببةةىل أن الةةرحح الشةةمالية الشةةرقية تسةةود  -1أمةةا تيةةة غةةات لل ةة ة االول ملةةوز 
ملةة ور للةةرحح اجلغوبيةةة الشةةرقية، ومعةةدل البغةةا الشةة ري هلةةذه  ة ةة ل مثةةان ملةة ور مقابةةز أربعةة

ه الرحح الشمالية الشرقية ا سبط ح( ظ ر اوا -1( وا ال  ة ال)انية ملوز 208ال  ة بلجت  
( أي أن 0( جدول -007مل ور وبلجت معدل البغا لل  ة   ةمل ور واجلغوبية الشرقية ا بس

 معدل البغا ا أمل ر ال  ة ا وىل كان أايلت من ال  ة ال)انية0
 (2121-1981للفرتة)مبحطات إقليم فزان  ( معامالت العالقة اخلطية للتغري يف اجتاهات الرايح2جدول)

 يف اجتاه الرايح يمعدل التغري الشهر  (biمعامل االجتاه) معدل اجتاه الرايح الشهري الفرتة احملطة

 براك
 2018 1014  ش ق( 8402 االوىل
 -1044 -1018  ش ق( 8808 ال)انية

 سب ا
 0008 1098  ش ق( 8608 االوىل
 1027 1040  ش ق( 8808 ال)انية

 مرزق
 -2008 -2002  ج ق( 9202 االوىل
 -0090 -0066  ج ق( 9101 ال)انية

 غات
 2089 2028  ج ق( 117024 ا وىل
 -0074 -4088  ج ق( 10702 ال)انية

 دارة الوطغية للم  ة اجلوغة وال  ايب  سا( مرك  النغل  لألحباث اسبغادام إىل بيا ت اإلىلايداد البا )إ املصدر: 
 Larc الياقة العاةية  ( تغباات مشروعPOWER اةمول من بر مل ايلوم ا رض/العلوم البيبيقية البابط )

 (10واه ملوز ، ومعامز اال12/2/0201ص،12:42، السااية 00X.Xلغاسا0إ دار

ا سبا وجود تغا ا اواهات الةرحح الشة رغة سةوايبم ا ال ة ة الوا ةدة ن سة ا غب   ممم 
لشةةةرقية لل ةةة ة تبةةةىل أن زحدة توةةةرار هبةةةوب الةةةرحح اجلغوبيةةةة ا أوبةةةىل ال ةةة ة ا وىل وال)انيةةةة، كمةةةا

ا  9( ا مرزق وغات  إلضافة إىل ملة ر11،10، 2،  8، 4، 1مل ر ا وىل غظ ر ا ا 
ا غةةدل ايلةةت  ةةدوث تغةةا ا توةةةرار مممةة ؛تيةةة بةةراك وسةةب ا ومةةرزق وال غظ ةةر ا ال ةة ة ال)انيةةةة

 ي  غرتبمل هذا البغا حبركة اةغخ  ات اجلوغة الت تعةرب  ،هبوب الرحح من هذه االواهات
البمر اةبوسمل من الغرب وو الشرق   ل هةذه ا ملة ر، كمةا أن توةرار  ةدوهتا وموااييةدها 
 سةةم ا ملةة ر غةةرتبمل ببداغةةة حتةةرك هةةذه اةغخ  ةةات مةةط باغةةة فصةةز الصةةيف وبداغةةة فصةةز 

وافةا مةط تراجةط هةذا اةةغخ ض أي أن ا رغف وكذلك موايدها ا ا مل ر ا وىل من السةغة غب
وتسةبمر  ة ل ملة ور فصةز  ،هذه الرحح تبمرك مرتىل ا العام مط بداغة ظ ةور اةغخ  ةات

 الشبايب لب اجط مط باغة الربيط وبداغة الصيف0
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أمةةةا الةةةرحح الشةةةمالية الشةةةرقية فاتةةةبمل توةةةرار هبووةةةا بسةةةيادة ال ةةةغمل اجلةةةوي اةةةةغخ ض 
ل الشةة ور مةةن مةةاغو ا بعةةض اطيةةات و ةة  اكبةةوبر، أن هةةذه غ كةة  ايلةةت اةغيقةةة  ةة  الةةذي

الرحح تعد ج يب من الرحح الب ارغة والت سبا ذكرها0 كما ديون اإلملارة إىل أن تقارب القيم 
العددغة  لدرجات غدل ايلت الب انس والبقارب ا اواه الرحح بيغما ال روق الوباة ا القيم 

 ا اواه الرحح 0  ضيراب تعرب اين مدا البشبت واال
( 2121-1981( التغري يف اجتاهات الرايح الشهرية مبحطات منطقة الدراسة للفرتة )1شكل)

 
 0 اسبغادام إىل بيا ت معدالت اواهات الرحح الش رغة مبميات مغيقة الدراسةىلايداد البا )إ املصدر:  
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 :مبحطات إقليم فزانلرايح السنوية ــ مؤشرات التغري يف معدالت اجتاهات ا2
مت اةدة ال مغية للدراسة س   لر د البغا اطا ز ا معدالت اواهات الرحح السغوغة ق  

(، وغب ةة  0201 – 0220  ( وال)انيةةة0221 – 1981وبوةةز تيةةة إىل ف تةةىل ا وىل  
 ( أن اوةاه الةرحح قةد طةرأ ايلية  تغةاام واضةمام بةىل ال  تةىل بوةز تيةة مةن ج ةة4من اجلةدول 

وبةةىل اطيةةات ن سةة ا مةةن ج ةةة أ ةةرا  ةة ل مةةدة الدراسةةة، وغب ةة  أن معةةدل اوةةاه الةةرحح 
 ية  كةان  ،(6oمبمية براك مشا  ملرق  لل  تىل مةط فةارق ا قيمةة درجةة هةذا اةعةدل بلةجت 

( وهةةو مرت ةةط وغشةةا إىل أن اوةةاه الةةرحح 200( مبعةةدل تغةةا سةةغوي 7906oا ال ةة ة االوىل 
أ(، وا ال ةة ة ال)انيةةة  -0 ة  ةةدت بةة  تغةةا بةةىل سةةغة وأ ةةرا ملةةوز  ةة ل سةةغوات هةةذه ال ةة

ب(، أي أن معةةةدل البغةةةا  -0( ملةةةوز 2024( ومبعةةةدل تغةةةا سةةةغوي  o 7406تراجةةةط إىل 
وةةةاه السةةةائد مبميةةةة سةةةب ا مشةةةا  ملةةةرق  اال هلةةةذه ال ةةة ة غعةةةد أقةةةز مةةةن ال ةةة ة ا وىل0 ومعةةةدل

( o 8908معةةةدل اوةةةاه ال ةةة ة ا وىل   (،  يةةة  كةةةانo 804لل  تةةةىل مةةةط فةةةارق بيغ مةةةا بلةةةجت  
( مبعةةدل تغةةةا o 82027ج(، ومعةةةدل ال ةة ة ال)انيةةةة   – 0( ملةةوز 2028والبغةةا السةةةغوي  

ا غشا إىل أن معدل تغا االواه بةىل سةغوات هةذه ال ة ة ممم  ؛د( – 0( ملوز 2028سغوي  
ف ا معدل االواه بىل أكرب من معدل البغا ا ال  ة ا وىل0 وا تية مرزق غظ ر اال ب 

( أي أنة  -2027ال  تىل  ي  معدل اواه ال  ة ا وىل جغوبية ملرقية ومبعامز اواه سةالم 
أ(، كمةةا غب ةة  مةةن ال ةة ة  – 4( ملةةوز -2028غب ةة  وةةو ال اجةةط ومعةةدل البغةةا السةةغوي  

اوةةاه سةةالم  قية ومبعامةةزال)انيةةة أن معةةدل االوةةاه السةةغوي السةةائد للةةرحح تغةةا إىل مشاليةةة ملةةر 
و لغسةبة لل ةارق بةىل ال  تةىل  ،ب( – 4( ملةوز -2027( ومعدل تغةا سةغوي 2026بلجت 

( أي أن اواه الرحح السائد قد تغا مةن جغوبيةة ملةرقية إىل مشاليةة ملةرقية o 0202و ز إىل  
سغة اةاضةية0 وا تيةة غةات كةان معةدل اوةاه الةرحح لل  تةىل جغوبيةة ملةرقية 02  ل مدة 

 127، 11708 o  1208( ايلت البوا  ب ارق o وبلجت معةدل البغةا السةغوي لل ة ة ا وىل )
أي أن البغةا ا  ؛د( – 4( ملةوز 204ج( ولل ة ة ال)انيةة و ةز إىل  – 4( ملوز -201 

 اواه الرحح لسغوات ال  ة ا وىل كان أقز مقارن   ل  ة ال)انية والذي غعد أايلت0 
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 ( التغري مبعدالت اجتاهات الرايح السنوية ابلدرجات 2شكل)
 (2121-1981حملطة براك وحمطة سبها للفرتة)

 
 دارة الوطغية للم  ة اجلوغة وال  ايب  سا( بيا ت مشروع  البارو(0اال املصدر:          
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 ( اجتاهات معدالت الرايح السنوية مبحطة مرزق 3شكل)
 (2121-1981للفرتة)وحمطة غات ابلدرجة 

 
 دارة الوطغية للم  ة اجلوغة وال  ايب  سا( بيا ت مشروع  البارو(0اإل املصدر:             
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 ( معامالت العالقة اخلطية ملعدالت اجتاهات الرايح السنوية 3جدول)
 للفرتتني مبحطات إقليم فزان

 الفرتة احملطة
معدل اجتاه الرايح 

 (biمعامل االجتاه) السنوي
معدل التغري السنوي يف اجتاه 

 الرايح

 براك
 200 2018  ش ق( 7906 االوىل
 2024 -2020  ش ق(7406 ال)انية

 سب ا
 2028 2028  ش ق( 8908 االوىل
 2010 2012  ش ق( 82027 ال)انية

 مرزق
 -2028 -2027  ج ق( 9202 االوىل
 -2027 -2026  ش ق( 8602 ال)انية

 -2014 -2018  ج ق( 127 االوىل غات
 1.37 1.44 )ج ق( 117.4 الثانية

 دارة الوطغية للم  ة اجلوغة وال  ايب  سا( بيا ت مشروع  البارو(0( اإل0،4 اسبغادام إىل الشولىل ىلايداد البا )إ املصدر:

مبميات مغيقة الدراسة  ةغب   مما سبا أن معدالت اواهات الرحح السغوغة السائد
 – 0220  ( وال  ة ال)انية0221-1981  مل دت تغا بىل ال  ة ا وىل للبيا ت

( أي أن اواه الرحح تغا ا هذا القدر من 8100o  ( و ز مموع قيم البغا إىل0201
(  ي  كانت أايلت قيمة تغا مبمية مرزق والذي 8سغة جدول  82الدرجات   ل مدة 

%( أن هذا البباغن والبغا 1208%( وأقز قيمة تغا كانت مبمية سب ا  8908إىل و ز 
 واهات الرحح ا إقليم ف ان غعي   ورة واضم  ايلت مدا أتثر اواه الرحح  لبغاات 
غا ية اةر ودة ا اطيمل االقليم  والعاة ،  ي  حيدد موقط مغيقة الدراسة نوع وطبيعة 

 
اة

زوري الذي غسيير ايلت مغيقة ة الت تاثر في ا وه : ال غمل اةرت ط ا االنظمة ال غيي
الدراسة وكامز الصمرايب الوربا ا فصز الشبايب، وغ ك  ايلي ا ال غمل اةغخ ض الذي 
غبشوز ايلت اةغيقة ن س ا نبي ة الرت اع درجة  رارة سيم ا وغبصز  ةغخ ض االسبوائ  

ب قيم ال غمل ايلت ذا فصل  الربيط وا رغف تذباةبقدم من اجلغوب   ل فصز الصيف، و 
تذبذب ا ا نظمة  إقليم ف ان مما غاثر ايلت اواه الرحح وجيعل ا أك)ر تغاام، وأي تغا أو

ال غيية أوا موااييد تقدم ا أو تراجع ا غاثر بشوز مباملر ايلت اواه الرحح مبغيقة 
 الدراسة0
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 يف معدالت اجتاه الرايح السنوية بني فرتيت الدراسة( الفروق ابلدرجات والنسب املئوية 4جدول)
 اجملموع غات مرزق سبها براك احملطة

 8100 1208 0202 804 6 ال رق ا االواه  بةالدرجة( بىل ال  تىل
 122 0200 8908 1208 1806 % الغسبة

 (40 اسبغادام إىل اجلدول ىلايداد البا )إ املصدر:

 احملور الثاين:
 بسرعة الرايح اليومية والشهرية والسنوية مبحطات إقليم فزان مؤشرات التغري

 والسةبم الةرئيس ، ر بىل تيات  مغيقة الدراسةرىل إتبباغن سراية الرحح من موان 
أن موقع ةا أدا ال ةغمل اةرت ةط ملةب  اةةداري، ا ذلك هو موقط مغيقة الدراسة ضمن نيةاق 

أتثا مغظومات من ال ةغمل تبم)ةز  ل ةغمل اةرت ةط ا لوقواي ا حتت إىل تباغن سراية الرحح نظرم 
 ةة ل فصةةز الشةةبايب وال ةةغمل اةةةغخ ض  ةة ل فصةةز الصةةيف، وحتةةدث بعةةض اطةةاالت الةةت 

ايصةةارغة القيبيةةة  والةةدوامات اةبوسةةيية تةة داد في ةةا سةةراية الةةرحح ب عةةز  صةةول الةةدوامات اال
الةةةةرحح وايلةةةةت وجةةةة  البابعةةةةة اىل اةغظومةةةةات ال ةةةةغيية اةغخ  ةةةةة إذ تةةةةادي اىل نشةةةةاط سةةةةراية 

 (1820، ص1980  يدر، وأ رون،  ا صوص   ل أمل ر فصز الربيط من السغة
 :سرعة الرايح اليومية واجتاهها العام مبحطات منطقة الدراسةــ التذبذب والتغري ب 1

ةعرفة مدا البغا ا سةراية الةرحح مبغيقةة الدراسةة َت تببةط القةيم اليوميةة لسةراية الةرحح 
ةوا   مةط تسةة يز  ام غومةة 462أدت قيمةةة مسة لة  ةة ل السةغة أي ايلةةت مةدا أايلةت و  خرجتب  س2

ومةةةةن  ،(0201 – 1980تةةةةوارغاي ا حم  ليةةةةوم والشةةةة ر والسةةةةغة ايلةةةةت مةةةةدا مةةةةدة الدراسةةةةة 
موغغا تببط البغا ا أ  ل  ساب البورارات  ايلت وأدت سراية والش ر الذي س لت في  

سةغة ومقارنب ةا لر ةد  02ف تةىل طةول كةز فة ة  سراية الرحح، مةط قسةمة بيةا ت الدراسةة إىل
 مدا البغا0 

( مبمية براك كانت أايلةت 0221 -1980( أن ال  ة ا وىل  2غب   من اجلدول 
%( ايلةةت 12، 02، 02، 02، 12سةةراية للةةرحح ا الشةة ور مةةن مةةارس إىل غوليةةو وبغسةةبة 

% من سرايات الرحح ا ايلت   ل مدة 72و ز مموع نسم هذه ا مل ر إىل و  ،ال تيم
( فقةةد سةة لت الشةة ور مةةن 0201 -0220سةةغة، أمةةا ا ال ةة ة ال)انيةةة لةةغ س اطيةةة   02
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( ايلةةت البةةوا  مب مةةوع و ةةز 12، 42، 12، 12مةةارس إىل غونيةة  أايلةةت السةةرايات بغسةةم 
% ودغسمرب 12إىل مل ري غغاغر وبغسبة % من إما  أايلت سراية للرحح،  إلضافة 72إىل 

% لدغسةةمرب0 و لغسةةبة طيةةة سةةب ا 2% ليغةةاغر و2% والةةت كانةةت ا ال ةة ة ا وىل 2بغسةةبة 
( وتغةا 2أايلت سراية للةرحح ا ال ة ة ا وىل تركة ت ا ا ملة ر مةن فرباغةر  ة  مةاغو جةدول 

% 12ودغسةةمرب بغسةةبة  غغةةاغر يكمةةا ظ ةةرت ا ملةة ر   ،ا ال ةة ة ال)انيةةة مةةن مةةارس إىل غونيةةو
لوةة  مغ مةةا0 وا تيةةة مةةرزق ا ال ةة ة ا وىل تركةة ت أايلةةت سةةراية ا الشةة ور مةةن غغةةاغر إىل 

% أي أن 122%( ايلةةت البةوا  وممةةوع نسةةب ا 12، 42، 42، 02، 12مةاغو وبغسةةم  
وري تس ز أي قيمة ا  ق  أحم ا مل ر  ،السرايات ا ايلت ترك ت ا أحم هذه ا مل ر فقمل

را مةةن السةةغة، وا ال ةة ة ال)انيةةة كةةان أكةةرب توةةرار هلةةا ا ا ملةة ر مةةن مةةارس  ةة  مةةاغو ا  ةة
إلضافة إىل ظ ورها ولون بغسم أقةز ا الشة ور   ،%( ايلت البوا 12، 02، 82بغسم 

مةةةن اكبةةةوبر إىل دغسةةةمرب والةةةت ري تسةةة ز أي قيمةةةة ا ال ةةة ة ا وىل0 وا تيةةةة غةةةات كانةةةت 
وىل ا أحم الشةةةةةة ور مةةةةةةن فرباغةةةةةةر إىل مةةةةةةاغو  إلضةةةةةةافة إىل نةةةةةةوفمرب الةةةةةةرحح ا سةةةةةةرع لل ةةةةةة ة ا 

% 2ظ ورهةةا ا ملةة ر غغةةاغر بغسةةبة برغةةز و أانيةةة كانةةت مةةن فرباغةةر إىل ( وا ال ةة ة ال)2جةةدول 
 وايدم وجودها ا  ق  أحم الش ور ا  را0  
 ( فوةةةان تورارهةةةا مبميةةةة بةةةراك لل ةةة ة ا وىل6و لغسةةةبة لسةةةراية الةةةرحح ا دت جةةةدول 

وكةةةةذلك  ،%( ايلةةةةت البةةةةوا 12، 42غ كةةةة  ا أحم الشةةةة ور مةةةةن غغةةةةاغر و ةةةة  فرباغةةةةر وبغسةةةةبة 
وا ال ةةةة ة ال)انيةةةةة ظ ةةةةرت ا  ،%( ايلةةةةت ال تيةةةةم أغ ةةةةام 02، 12نةةةةوفمرب ودغسةةةةمرب  يملةةةة ر 

الش ور من غغاغر إىل ابرغز  إلضافة إىل مل ري نوفمرب ودغسةمرب ا باغةة السةغة، وغب ة  مةن 
% والةةت  02مقارنةةة ال  تةةىل زحدة توةةرار أدت سةةراية للةةرحح ا ملةة ري مةةارس وابرغةةز وبغسةةبة 

رحح ا ال  ة ا وىل % فقمل، وا تية سب ا كانت أدت سراية لل12كانت ا ال  ة ا وىل 
%( ايلةةت البةةوا ، أمةةةا 42، 02% وملةة ري نةةوفمرب ودغسةةةمرب وبغسةةبة  02ا غغةةاغر وبغسةةبة 

% 62برغز وبغسبة و ز ممواي ا إىل أ ت ا أحم ا مل ر من غغاغر إىل ال  ة ال)انية فقد ترك
 تةةةىل %( ايلةةةت ال تيةةةم، و ةقارنةةةة بةةةىل ال 12، 02 إلضةةةافة إىل ملةةة ري نةةةوفمرب ودغسةةةمرب 

غب   البغا ا تورار أدت سراية للرحح بىل أحم مل ور السغة0 وا تيةة مةرزق  ة ل ال ة ة 
وكةةةذلك ا نةةةوفمرب ودغسةةةمرب، وا  ،ا وىل كانةةةت ت كةةة  ا أحم الشةةة ور مةةةن غغةةةاغر إىل مةةةارس
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بةىل  ةنةال  ة ال)انية ت ك  ا مل ري غغةاغر وفرباغةر وا الشة ور مةن اكبةوبر إىل دغسةمرب، و ةقار 
ال  تىل غ  ح تغا ا ترك  الرحح ا دت ا ال ة ة ال)انيةة ا أحم ا ملة ر ا  ةاة مةن السةغة 
بةةدالم مةةن بةةداغب ا الةةت ظ ةةرت ا ال ةة ة ا وىل0 وا تيةةة غةةات كةةان تركةة  أدت سةةراية للةةرحح 

رب أي بداغة لل  ة ا وىل ا الش ور من غغاغر إىل مارس وكذلك الش ور من اكبوبر إىل دغسم
السةةةغة وباغب ةةةا، وا ال ةةة ة ال)انيةةةة  صةةةز تغةةةا  يةةة  تركةةة ت ا ملةةة ر غغةةةاغر وملةةة ر أكبةةةوبر 

 %20ونوفمرب وتراجط تورارها ا دغسمرب إىل 

 ( تكرارات األايم اليت سجلت أعلى قيمة 5جدول)
 م.2121 -1982لسرعة الرايح خالل الفرتة 

 الش ور
1 0 4 8 2 6 7 8 9 12 11 10 

 البورار اطية

 براك

 2 2 1 2 2 0 8 8 8 4 1 1 1ف -السراية االايلت تورار

 2 2 2 2 2 12 02 02 02 12 2 2 الغسبة%

 1 2 1 1 2 1 0 7 0 4 2 0 0ف -السراية االايلت تورار

 2 2 2 2 2 2 12 42 12 12 2 12 الغسبة  %(

 سب ا

 2 2 2 2 2 1 1 2 6 8 0 1 1ف -السراية  االايلت تورار

 2 2 2 2 2 2 2 02 42 02 12 2 الغسبة  %(

 0 1 2 1 2 1 4 0 4 2 2 0 0ف -السراية االايلت تورار

 12 2 2 2 2 2 12 12 12 02 2 12 الغسبة  %(

 مرزق

 2 2 2 2 2 2 2 0 6 6 8 0 1ف -السراية  االايلت تورار

 2 2 2 2 2 2 2 12 42 42 02 12 الغسبة  %(

 1 1 1 2 2 2 1 0 2 8 2 1 0ف -االايلتالسراية  تورار

 2 2 2 2 2 2 2 12 02 82 2 2 الغسبة  %(

 غات

 1 0 2 2 2 2 2 0 2 6 4 1 1ف -السراية  االايلت تورار

 2 12 2 2 2 2 2 12 02 42 12 2 الغسبة  %(

 2 2 2 2 2 2 2 2 0 14 8 1 0ف -السراية االايلت تورار

 2 2 2 2 2 2 2 2 12 62 02 2 الغسبة  %(

  اسبغادام إىل مشروع  البارو( من البيا ت اليومية لسراية الرحح طيات مغيقة الدراسة0ىلإايداد البا ) املصدر:
               = ال  ة ال)انية00= ال  ة ا وىل، ف1ف
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 ( تكرارات األايم اليت سجلت أدىن قيمة لسرعة الرايح6جدول)
 م21210 -1982خالل الفرتة 

 الش ور
1 0 4 8 2 6 7 8 9 12 11 10 

 البورارات اطية

 براك

 2 4 1 2 2 2 1 2 1 1 0 6 1ف -دتالسراية اال تورار
 02 12 2 2 2 2 2 2 2 2 12 42 الغسبة%

 4 4 2 2 2 2 1 1 0 4 0 2 0ف -دتالسراية اال تورار
 12 12 2 2 2 2 2 2 12 12 12 02 الغسبة  %(

 سب ا

 6 8 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1ف -دتالسراية اال تورار
 42 02 2 2 2 2 2 2 2 2 2 02 الغسبة  %(

 2 0 2 2 2 1 2 2 0 4 4 8 0ف -دتالسراية اال تورار
 02 12 2 2 2 2 2 2 12 12 12 02 الغسبة  %(

 مرزق

 0 8 1 1 2 2 0 1 2 0 4 8 1ف -دتالسراية اال تورار
 12 02 2 2 2 2 12 2 2 12 12 02 الغسبة  %(

 4 8 4 2 2 2 2 2 1 2 0 7 0ف -دتالسراية اال تورار
 12 02 12 2 2 2 2 2 2 2 12 42 الغسبة  %(

 غات

 4 0 8 2 2 2 2 1 2 4 2 0 1ف -دتالسراية اال تورار
 12 12 02 2 2 2 2 2 2 12 02 12 الغسبة  %(

 1 7 8 2 0 2 2 2 2 0 2 8 0ف -دتالسراية اال تورار
 2 42 02 2 12 2 2 2 2 12 2 02 الغسبة  %(

  اسةةةبغادام إىل مشةةةروع  البةةةارو( مةةةن البيةةةا ت اليوميةةةة لسةةةراية الةةةرحح طيةةةات مغيقةةةة الدراسةةةة0ىلإايةةةداد البةةةا ) ملصـــدر:ا
 = ال  ة ال)انية00= ال  ة ا وىل، ف1ف

وا حم  ةب ف ا قيم ةا اغب   مما سبا أن هغاك تغا ا توةرار أدت سةراية للةرحح و 
الت سة لت في ةا  ة ل الشة ور وبوةز اطيةات، وغرجةط السةبم ا تركة  أدت سةراية للةرحح 
ا ا حم البةةاردة مةةن السةةغة إىل سةةيير ال ةةغمل اجلةةوي اةرت ةةط ايلةةت مغيقةةة الدراسةةة، أمةةا أايلةةت 

في ةةةا تغةةةا لل ةةةغمل اجلةةةوي مةةةن اةرت ةةةط إىل  ثسةةةراية للةةةرحح فجبةةةا تسةةة ز ا ا حم الةةةت حيةةةد
ض والت ابل ا أحم الش ور من فرباغر ومارس إىل غوليو بصورة ايامة، كمةا غةرتبمل توةرار اةغخ 

أايلةةت سةةراية للةةرحح   حم الةةت تشةة د تراجةةط ال ةةغمل اةرت ةةط وتقةةدم ال ةةغمل اةةةغخ ض والةةت 
وةةةدار قةةةيم ال ةةةغمل، وا أحم اغالبةةةام مةةةا توةةةون سةةةراية الةةةرحح وةةةا أايلةةةت وأايغةةةف نبي ةةةة لشةةةدة 

 إىل نوفمرب والةت غبغةا في ةا ال ةغمل مةن اةةغخ ض إىل اةرت ةط فة  تسة ز ربالش ور من سببم
 سرايات رحح ايالية بز  لعوس تس ز أدت السرايات0   
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ـــــ الــــدورات واالجتــــاه العــــام ملعــــدالت ســــرعة الــــرايح الســــنوية مبحطــــات  2 قلــــيم فــــزان اـ
 :(2121-1981للفرتة)

ايةةةةن معةةةدالت سةةةةراية الةةةةرحح السةةةةغوغة  اسةةةبخدام  ةةةةوذج  غغوميةةةةال إلزالةةةة البشةةةةوغش َتمم 
 واه العام وةو الة حدة أوو لبا  اال ،مبميات مغيقة الدراسة إلظ ار الدورات بشوز واض 

أن سةةةراية الةةةرحح ملةةة دت  (8والشةةةوز  (7 بةةةات،  يةةة  غب ةةة  مةةةن اجلةةةدول)ال الغقصةةةان أو
 804 – 8رت ةةةاع واالا ةةةاض الغسةةةل  يةةة  تراو ةةةت قةةةيم سةةةراية الةةةرحح بةةةىل دورتةةةىل بةةةىل اال

( زحدة ط ي ةةة ا السةةراية َت تراجعةةت سةةغة 0221 -1982م/ث( ملةة دت الةةدورة ا وىل  
 0220رت ةاع مةن جدغةد مةةن ( لبعةاود إىل اال0217 -0220، وا الةدورة الباليةة  0221

 0  0217 – 0228لببدأ دورة تراجط مبدرج من  0227 –
 -8  الةةرحح بةةىل ملةة دت تيةةة سةةب ا  ةة ل فةة ة الدراسةةة دورتةةىل كانةةت في ةةا سةةراية

سةةغوات ا وىل وةةو الةة حدة  2بةةدأت ا  1998 -1982( ا وىل مةةن 8م/ث( ملةةوز 808
سغوات وري تظ ر هةذه ال ة ة أي اوةاه، وبةدأت الةدورة 8َث توالت ايلت االرت اع وال اجط ةدة 

 4سةةةغوات هبةةةوط ط يةةةف و 4وغظ ةةةر وةةةذه ال ةةة ة اوةةةاه مغةةةبظم  0217 -1999ا  ةةةرا 
سةةةغوات ا  ةةةاة  2رج َث غعةةةاود إىل ال اجةةةط واهلبةةةوط مةةةرة أ ةةةرا لبشةةة د سةةةغوات  ةةةعود مبةةةد

 – 0402 وملةةةة دت تيةةةةة مةةةةرزق دورتةةةةىل تباغغةةةةت في مةةةةا سةةةةراية الةةةةرحح بةةةةىل ام تراجعةةةةام ط ي ةةةة
وهةةة  فةةة ة م ةةةيربة وري تظ ةةةر اوةةةاه  0220 – 1982(الةةةدورة ا وىل 8م/ث( ملةةةوز 804

 ةة ل السةةغوات ال  قةةة إىل سةةغة  رت ةةاعا يةة  بةةدأت ب) ثةةة سةةغوات مسةةبقرة َث اا ةةاض َث 
لبعقب ةا  ةوه  تظ ةر بوضةوح بوسةمل هةذه الةدور  ،سغوات أك)ر اسبقرارام 2لبش د ف ة  1990

وةةاه  يةة  غظ ةةر اال 0201 -0224، والةةدورة ال)انيةةة 0220سةةغوات م ةةيربة  ةة  ايةةام2
الةرحح سةبقرار بسةراية وذه الدورة تراجط بسيمل ومبدرج0 وا تية غات غظ ر االواه وةو اال

م/ث( 800 – 8مقارن   طيات ا  را  إلقليم،  ي  تراو ت سراية الرحح وا ما بةىل  
وهوةذا  ،سةغوات4سةغوات مسةبقرة َث ارت ةاع ط يةف  8سةغة،  ية  بةدأت بةة 82  ل فة ة 

 غظ ر تراجط ط يف0  0218 نبظام، وقرب باغة الدورة ايام
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 حمطات منطقة الدراسة( نتائج تطبيق نوذج ابينوميال على 7جدول)
 غات مرزق سبها ابراك المحطة

 b س b س b س b س السنة

1981 4.2 --- 4.1 --- 3.8 --- 4.0 --- 

1982 4.1 --- 4.0 --- 3.8 --- 3.9 --- 

1983 4.0 --- 3.9 --- 3.7 --- 3.8 --- 

1984 4.1 --- 4.0 --- 3.7 --- 3.8 --- 

1985 4.0 1.4 4.0 1.4 3.7 3.8 3.9 4.0 

1986 4.3 1.4 4.2 1.4 3.9 3.8 4.0 4.0 

1987 4.2 1.4 4.2 1.4 3.9 3.8 4.1 4.0 

1988 4.2 1.4 4.2 1.4 3.9 3.6 4.1 4.0 

1989 4.2 1.4 4.1 1.44 3.8 3.8 4.0 4.0 

1990 4.2 1.4 4. 1.4 3.9 7.5 4.0 4.1 

1991 4.3 1.4 4. 1.4 4.0 7.8 4.2 4.1 

1992 4.27 1.4 4.2 1.4 3.9 3.9 4.0 4.1 

1993 4.34 1.4 4.3 4.3 4.0 3.2 4.1 4.1 

1994 4.3 1.4 4.2 1.4 3.9 3.9 4.2 4.1 

1995 4.4 1.4 4.3 1.4 4.0 4.0 4.2 4.1 

1996 4.4 1.4 4.4 1.4 4.1 4.0 4.2 4.1 

1997 4.1 1.4 4.1 4.4 3.8 3.9 4.0 4.1 

1998 4.3 1.4 4.2 1.4 4.0 7.5 4.09 3.3 

1999 4.2 1.4 4.24 1.4 3.9 3.96 4.0 4.1 

2000 4.2 1.4 4.1 1.4 3.91 3.9 3.9 4.0 

2001 4.1 1.4 4.0 1.4 3.7 3.6 4.1 4.07 

0024 4.1 1.4 4.0 1.4 3.8 3.4 4.0 4.0 

0034 4.4 1.4 4.34 1.4 4.0 3.9 4.1 4.1 

0044 4.4 1.4 4.3 1.4 4.0 3.9 4.1 4.1 

0054 4.3 1.4 4.3 1.4 4.0 3.9 4.1 4.1 

0064 4.2 1.4 4.1 1.4 3.9 3.9 4.1 4.1 

0074 4.2 1.4 4.1 1.4 3.8 3.9 4.1 4.1 

0084 4.4 1.44 4.3 1.44 4.0 3.9 4.2 4.0 

0094 4.2 1.44 4.1 1.44 3.8 3.9 4.1 4.1 

0104 4.2 1.44 4.2 1.44 4.0 3.9 4.2 4.1 

0114 4.1 1.44 4.0 1.44 3.8 3.9 4.13 4.1 

0124 4.2 1.44 4.12 1.44 3.89 3.93 4.0 4.16 

0134 4.2 1.44 4.25 1.44 3.99 3.91 4.2 4.16 

0144 3.9 1.44 3.99 1.44 3.84 3.89 4.27 4.12 

0154 4.0 1.44 4.03 1.44 3.83 3.87 4.01 4.05 

0164 4.1 1.44 4.08 1.43 3.91 3.87 4.07 4.05 

0174 4.0 1.44 4.05 1.43 3.8 3.87 3.93 4.08 

0184 4.1 --- 4.08 --- 3.88 --- 4.04 --- 

0194 4.1 --- 4.06 --- 3.82 --- 4.13 --- 

0204 4.0 --- 4.04 --- 3.84 --- 3.97 --- 

0214 4.2 --- 4.21 --- 3.96 --- 4.22 --- 

الوطغية للم  ة اجلوغة وال  ايب  سا( بيا ت  واإلدارةاجلوغة،  لألر ادإىل بيا ت اةرك  الوطين  اسبغادا ىل )إايداد البا املصدر:
( binomial coefficient= قيمة  وذج  نوميال  bمشروع  البارو(0  ي  أن : س= اةعدل السغوي لسراية الرحح0 

 -(:WMOوالذي  سم  سبخدام الصيغة الواردة  ةغظمة العاةية لألر اد اجلوغة  
b  = 0.02xi_4+0.05xi_3+0.12x_2+0.20xi_1+0.22xi+0.20xi+1+0.12xi+2+0.05xi+3+0.02xi+4 

سةغوات  8م/ث، و سةم الصةيغة ذ ةذ معةدالت 8طية براك  ية  معةدل سةرايب ا  1982( م) م لسغة (b : طساب قيمةمثال
( َث ت ةةةةرب ا 800، 801، 8، 801( ومعةةةدالهتا ايلةةةت البةةةوا  81، 80، 84، 1988  وهةةة  سةةةغوات 1982السةةةابقة لسةةةغة 
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َث تا ةةذ  1982ابةةت ا ةةامس ا قيمةةة السةةغة ن سةة ا أي قيمةةة سةةغة )وابةةت ا ربعةةة ا وىل ا الصةةيغة و سةةم ترتيب ةةا وغ ةةرب ال)ال
( 800، 800، 800، 804( ومعةدالهتا ايلةت البةوا  89، 88، 87، 1986وهة    1982سغوات ال  قة لسةغة  8معدالت  

وهوةذا مةط بقيةة السةغوات  1982( لسةغة  (bل ال ةرب لغمصةز ايلةت قيمةة وابت  لصيغة ايلت ال تيم َث ومط نوات)وت رب ا ال
 ا  را0    

b  = 0.02x4.1+0.05x4+0.12x4.1+0.20x4.2+0.22x4+0.20x4.3+0.12x4.2+0.05x4.2+0.02x4.2 
=4.1 

 م.2121-1982مبحطات إقليم فزان للفرتة  اه العامة ملعدالت سرعة الرايحجت( اال4شكل)

 
  0( 7اسبغادام إىل بيا ت اجلدول  : إايداد البا )ىلاملصدر              
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 :النتائج
 الغبائل اآلتية: تو لت الدراسة إىل

 7الرحح الشمالية الشرقية ه  ا ك)ر توةرارام ايلةت مةدا الشة ور، وغة دد تورارهةا مةن  نم إ  -
 2إىل  8تورارهةةا مةةن الةةت غةة دد اجلغوبيةةة الشةةرقية يت بعةةدها الةةرحح وأت ،ملةة ور ا السةةغة 8إىل

 مل ور ا السغة0
 ة ل فة يت الدراسةة،  ية  كانةت أايلةت ا ال ة ة  ام مل دت اواهةات الةرحح الشة رغة تغةا  -

( 208، -200، 000، 201( ا تية براك وسب ا ومرزق وغات 0221 -1981ا وىل 
اك وسةب ا ( كانةت ا تيةة بةر 0201 – 0220ايلت البوا ، ومعدالت البغا لل ة ة ال)انيةة 

( ايلت ال تيم0 كما تبىل من الدراسة  دوث -007، -009، 102، -104ومرزق وغات 
تغا ا معدالت الرحح السةغوغة، مةن  ة ل قيمةة ال ةرق  لةدرجات بةىل ال ة ة ا وىل وال)انيةة 

% وهةةةةةةو ا دت بةةةةةةىل اطيةةةةةةات وا مةةةةةةرزق 1208% وا سةةةةةةب ا1806بلةةةةةةجت ا تيةةةةةةة بةةةةةةراك 
 %0  0200اطيات وا غات  % وه  ا ايلت بىل8908

مةةةارس  غةةة دد توةةةرار أايلةةةت سةةةراية للةةةرحح مبميةةةات مغيقةةةة الدراسةةةة  ةةة ل ملةةة ر فرباغةةةر أو -
خيبلةةف مةةن تيةةة إىل أ ةةرا وغسةةبمر إىل ملةة ر مةةاغو وغونيةةو، كمةةا تو ةةلت الدراسةةة إىل زحدة 

  ا0 براك وسب ( ا مل ر غغاغر مبميت0201 – 0220تورار أايلت سراية ا ال  ة ال)انية 
ظ ر تغا ا تردد سرايات الرحح ا دت زمغيام وموانيام جبميةط اطيةات، وغة دد تورارهةا ا  -

كبةةةةوبر( ا بعةةةةض اطيةةةةات، أ، برغةةةةزإاغةةةةر، مةةةةارس، نةةةةوفمرب، دغسةةةةمرب( وا ا ملةةةة ر غغاغر، فرب 
وذلةك  ؛برغز( ا تردد أايلةت وأدت سةرايةإوجود تدا ز   ل ا مل ر  مارس،   إلضافة إىل

وةةدار ال ةةغمل اجلةةوي الةةذي اضةةيرا ت اليقسةةية الغاملةةئة ايةةن البغةةا السةةرغط مبعةةدل راجةةط ل 
 غبعرض ل  اإلقليم0

بيغت نبائل  وذج  غغوميةال للوشةف ايةن الةدورات واالوةاه العةام لسةراية الةرحح مبميةات  -
 ( سغوات ا  اة120 – 2واهام وو ال اجط نسبيام ا  امغيقة الدراسة 

 
 
 



 

 

 

 الشابع لكلية اآلداباملؤمتر العلمي 

 التغريات املناخية يف ليبيا ) االجتاهات والتداعيات (

 م0200ديشمرب  09سرت 

 

 
 

114 

 :التوصيات
  آليت: تو   الدراسة

ضةةرورة العمةةز ايلةةت إايةةادة تشةةغيز تيةةات ا ر ةةاد  إلقلةةيم اةبوق ةةة مغةةذ مةةا غقةةارب العشةةر  -
سةةةغوات، مةةةط ت وغةةةدها  ةعةةةدات وا ج ةةة ة اطدغ)ةةةة، ونشةةةر بيا هتةةةا ا مواقةةةط  ا ةةةة بشةةةبوة 

 اةعلومات الدولية0 
الت اواهةات الةرحح الشة رغة والسةغوغة البأكيد ايلت اسبخدام طرغقة البوةرار طسةاب معةد -

بز اإلدارة العامة لألر ةاد اجلوغةة لبوةون معةدالت االوةاه دقيقةة  سةم السةياق العلمة  من ق  
 اةبعارف ايلي  م غا يام0 

إجةةةةةرايب دراسةةةةةة تبغةةةةةاول العوامةةةةةز وا سةةةةةباب اةبعلقةةةةةة  لبغةةةةةا ا ايغا ةةةةةر مغظةةةةةومت اليقةةةةةس  -
 لبغا ا اواه وسراية الرحح مبغيقة الدراسة0 السيمية والعلوغة اةسببة ا  دوث ا
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 :املراجعاملصادر و 

غا ية0 -
 
 اةرك  الوطين لألر اد اجلوغة، طرابلس، إدارة اةغاخ والعمليات اة

غاخ وايمارة اةغاطا اطارة، ط (،1987  الوكيز، مل ا العوض، سراج، دمحم ايبدهللا، -
 
، 0اة

 القاهرة، اياري الوبم للغشر والبوزغط0
اةغاخ اطل ، دار الوبم لليبااية والغشر،  (،1980   يدر، أمحد سعيد، وأ رون، -

 اةو ز0
البغا ا اواهات  (،0219  رحت ايبدالورمي، الوغاين، مالك   ر ايبود، اياجز، -

 460  العراق، ملة كلية ال بية، جامعة واسمل، العددالرحح من القياايات اجلغوبية ا
غاخ بدلبا الغيز   ل القرن  (،0229  ايبدالراض ، وليد ايباس، -

 
البغا ا ايغا ر اة

 قسم اجلغرافية، كلية اآلداب جامعة ايىل مشس0   غا مغشورة(، العشرغن، رسالة ماجسبا
( تغباات Larc  النغل  لألحباث دارة الوطغية للم  ة اجلوغة وال  ايب  سا( مركاإل -

( اةمول من بر مل ايلوم ا رض/العلوم البيبيقية POWERمشروع الياقة العاةية 
 رابمل اةوقط: ،00X.Xإ دار البابط لغاسا0

 https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer  

- Donaire, J. J. S. (2000), New Definitions of Climate and 

Climatic Change, Bulletin of the Egyptian Geographical 

Society, Vol.73, Cairo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer
https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer


 

 

 

 الشابع لكلية اآلداباملؤمتر العلمي 

 التغريات املناخية يف ليبيا ) االجتاهات والتداعيات (

 م0200ديشمرب  09سرت 

 

 
 

116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


